
Installation udført!

Trin 1
Opsætning af maskinen
Følg venligst først trinene i Trin 1 Opsætning af maskinen i 
vejledningen Hurtig installationsanvisning. Vend derefter tilbage til 
Trin 2 Installere drivere og software i denne installationsvejledning.

Trin 2 
Installere drivere og software
Følg derefter trinene i denne Windows Vista™ Installationsvejledning 
til installationsinstruktioner til driver & software.

MFC-8870DW

Windows Vista™ Installationsanvisning

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs 
‘Hurtiginstallationsvejledningen’ og denne ‘Windows Vista™ Installationsanvisning’ for 
indstilling og installationsinstruktioner.

Opbevar ‘Hurtig installationsanvisning’, ‘Windows Vista™ Installationsanvisning’ og den 
medfølgende cd-rom på et lettilgængeligt sted, så vejledning altid nemt kan indhentes.

 



 

 1 Symboler i denne brugsanvisning

 

Forkert opsætning

 

Bemærk

 

Hurtiginstallationsvejledning

Ikoner for forkert opsætning gør 
opmærksom på enheder og funktioner, 
der ikke er kompatible med maskinen.

Bemærkninger fortæller dig, hvordan du 
skal reagere i en given situation, eller 
giver tip om, hvordan den aktuelle 
funktionsmåde virker med andre 
funktioner.

Indikerer referencer til 
Hurtiginstallationsvejledningen.
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 1 Før du tager denne vejledning i brug

Denne vejledning er kun for brugere af Windows Vista™. Denne installationsvejledning forklarer, hvordan du 
installerer MFL-Pro Suite-softwaren og multifunktionsdrivere for Windows Vista™ og giver andre oplysninger om 
Windows Vista™. Før du installerer driveren og softwaren skal du følge trinene i afsnittet Sådan kommer du i 
gang og TRIN 1 Opsætning af maskinen i Hurtiginstallationsvejledning. Når du har afsluttet startopsætningen, 
skal du følge trinene i denne vejledning til installation af MFL-Pro Suite og drivere. Du kan også finde andre 
oplysninger om maskinen i Hurtiginstallationsvejledningen.

 

Se først Hurtiginstallationsvejledningen.

 

 2 Leveret cd-rom for Windows Vista™

Du kan finde oplysninger herunder på Windows Vista™ cd-rom'en.
 

 Installer MFL-Pro Suite
Du kan installere MFL-Pro Suite softwaren og multifunktionsdrivere.

 Installer andre drivere/hjælpeprogr.
Du kan installere ekstra MFL-Pro Suite software-hjælpeprogrammer, installere uden ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE med OCR by NUANCE™ eller installer kun printerdriveren.

 Brugsanvisning
Se softwarebrugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen (kun tilgængelig for modeller med indbygget 
netværk) i HTML-format eller PDF-format. Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at gå til Brother 
Solutions Center. Softwarebrugsanvisningen inkluderer instruktioner for funktioner, der er tilgængelige, når de er 
tilsluttede til en computer. (f.eks. udskrivning og scanning)

 Online-registrering
Registrer din maskine fra Brother Product Registration siden.

 Brother Solutions Center
Få adgnag til Brother Solutions Center for FAQs, brugsanvisning, driveropdateringer og tips til brug af maskinen. 
(Internetadgang nødvendig)

 Oplysninger om forbrugsstoffer
Besøg vores websted med originale/ægte Brother-forbrugsstoffer på http://www.brother.com/original/.

 Reparer MFL-Pro Suite (kun USB)
Hvis der opstod en fejl under installationen af MFL-Pro Suite, skal du bruge dette valg til automatisk reparation og 
geninstallation af MFL-Pro Suite.

http://www.brother.com/original/
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Trin 2
Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface.
For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions 
Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til http://solutions.brother.com.

For brugere af USB-interface...........................................................................................  4

For brugere af netværksinterfacekabler .........................................................................  7

For brugere af trådløst netværksinterface ...................................................................  11

http://solutions.brother.com
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 1 For brugere af USB-interface

Forkert opsætning
Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet 
skal tilsluttes, når driveren installeres.
 

 

Vigtigt!
Sørg for at du er færdige med instruktionerne 
fra TRIN 1 Opsætning af maskinen i 
Hurtiginstallationsvejledningen.

Bemærk!
Luk alle åbne programmer, før du installerer 
MFL-Pro Suite.

 

Installation af driveren og tilslutning af maskinen 
til din computer.

1 Tag netledningen ud af stikkontakten og 
computeren, hvis du allerede har forbundet 
dem med et interfacekabel.
 

2 Tænd computeren.
Du skal være logget på med 
administratorrettigheder.

3 Sæt den medfølgende cd-rom til Windows 
Vista™ i cd-rom-drevet.
Hvis du får vist skærmbilledet med 
modelbetegnelsen, skal du vælge din maskine. 
Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du 
klikke på dit sprog.
 

4 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer 
MFL-Pro Suite.
 

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge 
Windows® Stifinder for at køre start.exe 
programmet fra Brother cd-rom'ens rodmappe.

Bemærk!
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
klikke på Tillad.
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5 Vælg Lokalforbindelse, og klik derefter på 
Næste. Installationen fortsætter.
 

6 Når du har læst og accepteret licensaftalen til 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Licensaftale, 
skal du klikke på Ja.
 

7 Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og efterfølges af 
installationen af MFL-Pro Suite.

8 Når vinduet med licensaftalen til Brother 
MFL-Pro Suite Software Licensaftale window 
vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer 
licensaftalen.
 

Bemærk!
Når denne skærm vises, skal du markere 
afkrydsningsfeltet og klikke på Installer for at 
fuldføre installationen ordentligt.

 

 

9 Når dette skærmbillede vises, skal du forbinde 
USB-kablet til din pc og derefter forbinde det til 
maskinen.
 

 

Forkert opsætning
Du må IKKE forbinde maskinen til en USB-port 
på et tastatur eller en USB-hub uden 
strømforsyning.
Brother anbefaler, at maskinen sluttes direkte 
til computeren.

 

10 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.
 

Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Installationsskærmbillederne vises 
et ad gangen. Det varer nogle få sekunder, 
før skærmbillederne vises.

Forkert opsætning
Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene 
under denne installation.
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11 Når skærmen Online-registrering vises, skal 
du foretage dine valg og følge instruktionerne 
på skærmen.
 

12 Klik på Udfør for at genstarte computeren.
Når computeren er genstartet, skal du være 
logget på med Administrator-rettigheder.
 

Bemærk!
Efter genstart af computeren vil 
Verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis 
installationen mislykkes, vises 
installationsresultatvinduet. Hvis 
verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge 
instruktionerne på skærmen eller læse online-
hjælp og Ofte Stillede Spørgsmål i Start/Alle 
programmer/Brother/MFC-8870DW.

 

 

MFL-Pro Suite er blevet installeret 
fuldstændigt. 

Bemærk!
MFL-Pro Suite omfatter Printerdriver, 
Scannerdriver, Brother ControlCenter3, 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og 
TrueType®-skrifttyper.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et 
dokumenthåndteringsprogram til visning af 
indscannede og visningsdokumenter.
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 2 For brugere af netværksinterfacekabler

Vigtigt!
Sørg for at du er færdige med instruktionerne 
fra TRIN 1 Opsætning af maskinen i 
Hurtiginstallationsvejledningen.

Bemærk!
Luk alle åbne programmer før du installerer 
MFL-Pro Suite.

 

1 Træk netstikket til maskinen ud af 
stikkontakten.

2 Tilslut netværkskablet til maskinen og tilslut det 
derefter til en ledig port på din hub.
 

3 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.
 

Forkert opsætning
Hvis du før har opsat din maskine til trådløst 
netværk og derefter ønsker at opsætte kablet 
netværk, skal du kontrollere at maskinens 
WLAN Aktiver is Fra. Det trådløse 
netværksinterface vil være inaktivt med denne 
indstilling. 
På maskinen skal du trykke på Menu, 6, 2, 5 og 
tryk derefter på  eller  for at vælge 
Fra, og tryk derefter på OK.

 

4 Tænd computeren.
Du skal være logget på med 
administratorrettigheder.
Luk alle åbne programmer, før du installerer 
MFL-Pro Suite.

Bemærk!
Hvis du bruger personal firewall software, skal 
dette afsluttes for installationen. Efter 
installationen genstartes det personlig firewall-
software.

 

5 Sæt den medfølgende cd-rom i dit cd-rom-
drev. Hvis du får vist skærmbilledet med 
modelbetegnelsen, skal du vælge din maskine. 
Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du 
klikke på dit sprog.
 

6 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer 
MFL-Pro Suite.
 

Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge 
Windows® Stifinder for at køre start.exe 
programmet fra Brother cd-rom'ens rodmappe.
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Bemærk!
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
klikke på Tillad.
 

 

7 Vælg Kabelført netværksforbindelse, og klik 
derefter på Næste.
 

8 Når du har læst og accepteret licensaftalen til 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE Licensaftale, 
skal du klikke på Ja.
 

9 Installationen af ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE starter automatisk og efterfølges af 
installationen af MFL-Pro Suite.

10 Når vinduet med licensaftalen til Brother 
MFL-Pro Suite Software Licensaftale vises, 
skal du klikke på Ja, hvis du accepterer 
licensaftalen.
 

Bemærk!
• Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal 

du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på 
Næste.
Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet 
en maskine til netværket. Den vil så blive valgt 
automatisk.
 

Hvis maskinen viser APIPA i feltet IP adresse, 
skal du klikke på Konfigurér IP adresse og 
indtaste en IP-adresse til din maskine, der er 
egnet til dit netværk.

• Hvis maskinen endnu ikke er konfigureret til brug 
på dit netværk, vises følgende skærm.
 

Klik på OK.
Vinduet Konfigurér IP adresse vises. Indtast en 
IP-adresse til din maskine, der er egnet til dit 
netværk ved at følge instruktionerne på skærmen.

 

11 Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Installationsskærmbillederne vises 
et ad gangen. Det varer nogle få sekunder, 
før skærmbillederne vises.

Forkert opsætning
Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene 
under denne installation.

 

Bemærk!
Når denne skærm vises, skal du markere 
afkrydsningsfeltet og klikke på Installer for at 
fuldføre installationen ordentligt.
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12 Når skærmen Brother og ScanSoft 
Online-registrering vises, skal du foretage 
dine valg og følge instruktionerne på skærmen.
 

13 Klik på Udfør for at genstarte computeren.
Når computeren er genstartet, skal du være 
logget på med Administrator-rettigheder.
 

Bemærk!
Efter genstart af computeren vil 
Verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis 
installationen mislykkes, vises 
installationsresultatvinduet. Hvis 
verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge 
instruktionerne på skærmen eller læse online-
hjælp og Ofte Stillede Spørgsmål i Start/Alle 
programmer/Brother/MFC-8870DW.

 

14 Når du er sikker på, at du kan udskrive efter 
installationen, kan du genstarte din Firewall-
software.
Firewall-indstillingerne på din pc kan afvise den 
nødvendige netværksforbindelse for scanning 
og PC-FAX.
Hvis du bruger Windows® Firewall, skal du 
følge instruktionerne herunder. Hvis du bruger 
en personlig Firewall-software, skal du se i 
brugsanvisningen til din software eller kontakte 
softwareproducenten.
1 Klik på knappen Start, Kontrolpanel, 

Netværk og internet, Windows Firewall 
og klik på Skrift indstillinger.

2 Når skærmen vises Brugerkontokontrol, 
skal du gøre det følgende.

Brugere, der har 
administratorrettigheder: 
Klik på Fortsæt.
 

Brugere, der ikke har 
administratorrettigheder:
Indtast administratoradgnagskoden og 
klik på OK.
 

3 Sørg for, at Windows Firewall på fanen 
Generelt er sat til On.

4 Klik på fanen Undtagelser.
 

5 Klik på knappen Tilføj port....
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6 For at tilføje port 54925 for 
netværksscanning, indtast oplysningerne 
herunder:
1) I Navn: indtast enhver beskrivelse, for 

eksempel “Brother Scanner”.
2) I Portnummer: Indtast “54925”.
3) Sørg for, at UDP er valgt.
Klik derefter på OK.
 

7 Klik på knappen Tilføj port....
8 Tilføj port 54926 for netværks-PC-Fax, 

indtast oplysningerne herunder:
1) I Navn: Indtast enhver beskrivelse, for 

eksempel “Brother PC-Fax”.
2) I Portnummer: Indtast “54926”.
3) Sørg for, at UDP er valgt.
Klik derefter på OK.

9 Sørg for, at den nye indstilling er tilføjet og 
afkrydset, og klik derefter på OK.

10 Hvis du stadig har problemer med din 
netværksforbindelse, som 
netværksscanning eller udskrivning, skal du 
markere feltet Fil-og udskriftsdeling i 
fanen Undtagelser og derefter klikke på OK.
 

 

MFL-Pro Suite er blevet installeret 
fuldstændigt. 

Bemærk!
MFL-Pro Suite omfatter Printerdriver, 
Scannerdriver, Brother ControlCenter3, 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og 
TrueType®-skrifttyper.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et 
dokumenthåndteringsprogram til visning af 
indscannede og visningsdokumenter.

 

1

2

3
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 3 For brugere af trådløst netværksinterface

Forbind den trådløse maskine og det trådløse netværk i 
infrastrukturtilstand og installer printerdriveren i infrastrukturtilstand

Du skal først konfigurere de trådløse netværksindstillinger til din maskine for at kommunikere med dit 
netværksaccesspoint (router). Når maskinen er blevet konfigureret til at kommunikere med dit accesspoint 
(router), har alle computere på netværket adgang til maskinen. Hvis disse computere skal kunne bruge maskinen, 
skal du installere MFL-Pro Suite. Følgende trin vil lede dig igennem konfigurationen og installationsprocessen.

For at opnå de mest optimale resultater med normal daglig udskrivning, anbringes Brother-maskinen så tæt på 
netværksaccesspoint (router) som muligt med minimale forhindringer. Hvis der er store genstande og vægge 
mellem to enheder eller interferens fra andet elektronisk udstyr, kan det påvirke dataoverførselshastigheden for 
dokumenter.

Vigtigt!
Følgende vejledning indeholder to fremgangsmåder til at installere din Brother-maskine i et trådløst 
netværk. Begge fremgangsmåder er til infrastrukturtilstand og anvender en trådløs router eller et 
accesspoint, som anvender DHCP til at tildele IP-adresser. Hvis din trådløse router/dit accesspoint 
understøtter SecureEasySetup™, følges trinene i side 13 Brug SecureEasySetup™ softwaren til at 
konfigurere maskinen til et trådløst netværk. Hvis din trådløse router/dit accesspoint understøtter 
SecureEasySetup™, følges trinene i side 15 Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til 
trådløs netværkskonfiguration. Hvis du vil sætte printeren op i et andet trådløst miljø kan du finde 
oplysninger om dette i netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en.

Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge nedenstående vejledning.
1 Tænd PC'en. Indsæt Brother cd-rom'en i cd-rom-drevet.
2 Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du klikke på din modelbetegnelse.
3 Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.
4 Klik på Brugsanvisning.
5 Klik på Netværksbrugsanvisning.
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Kontrol af netværk
Opsætningsproceduren varierer afhængigt af, hvilket netværk du bruger.

Installation med SecureEasySetup™
 

Hvis dit trådløse accesspoint (A) understøtter SecureEasySetup™, behøver du ikke bruge en computer til at konfigurere 
maskinen. Accesspoint (router) og din maskine kan automatisk forhandle med SecureEasySetup™ proceduren.
For instruktioner, gå til side 13.

Infrastrukturtilstand
 

Hvis ikke dit trådløse accesspoint (A) understøtter SecureEasySetup™, skal du følge instruktionerne på side 15.
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Brug SecureEasySetup™ softwaren til at konfigurere maskinen til et 
trådløst netværk

Vigtigt!
Sørg for at du er færdige med instruktionerne 
fra TRIN 1 Opsætning af maskinen i 
Hurtiginstallationsvejledningen.

SecureEasySetup™ software giver dig mulighed 
nemmere at konfigurere det trådløse netværk end 
hvis du konfigurerer det manuelt. Med et tryk på en 
knap på den trådløse router eller adgnagspunktet kan 
du sætte det trådløse netværk og 
sikkerhedsindstillingerne op. Routeren eller 
accesspoint skal også understøtte 
SecureEasySetup™. Se brugsanvisningen til din 
trådløse LAN-router eller accesspoint for instruktioner 
til at konfigurere din maskine til et trådløst netværk. 
Hvis din trådløse router eller accesspoint ikke 
understøtter SecureEasySetup™, skal du gå til 
næste side for instruktioner til installation.
 

Bemærk!
På routere eller accesspoint, der understøtter 
SecureEasySetup™, kan du se nedenstående 
SecureEasySetup™-symbol.
 

 

1 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen. 
 

Forkert opsætning
Hvis du før har konfigureret maskinens 
trådløse indstillinger, skal du nulstille 
netværksindstillingerne (LAN) før du kan 
konfigurere de trådløse indstillinger igen.
Tryk på Menu, 6, 2, 4 og tryk derefter på 1 for at 
acceptere ændringen.
Maskinen genstarter automatisk.

 

2 Anbring Brother-maskinen tæt på 
SecureEasySetup™ routeren eller accesspoint 
(mindre end 5 m).

3 Tryk på SecureEasySetup™ knappen på din 
trådløse router eller accesspoint. Se 
brugsanvisningen til den trådløse router eller 
accesspoint for instruktioner.

4 Tryk på Menu, 6, 2, 2, 2 på Brother-maskinens 
kontrolpanel.
 

22.Opsætning WLAN
  WLAN Aktiver?
a Til
b Fra

Vælg ab & OK

Tryk på  eller  for at vælge Til, tryk 
derefter på OK. Den kabelførte 
netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne 
indstilling.
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5 Den trådløse netværksforbindelsesstatus med 
SecureEasySetup™ software vil blive vist: 
Tilslutning WLAN, Tilsluttet eller 
Tilslutningsfejl.

Tilslutning WLAN vises når printserveren 
prøver at lave forbindelse til din router eller dit 
accesspoint. Vent til enten Tilsluttet eller 
Tilslutningsfejl er vist.

Tilsluttet vises når printserveren er 
forbundet til din router eller dit accesspoint. Nu 
kan du bruge din maskine i et trådløst netværk.

Tilslutningsfejl vises når printserveren 
ikke er forbundet til din router eller dit 
accesspoint. Prøv igen at starte fra trin 2. Hvis 
samme meddelelse vises igen, skal du stille 
printernetkortet tilbage til fabriksindstillingerne 
og prøve igen. 

 

Den trådløse installation er nu færdig. For 
at installere MFL-Pro suite, skal du 
fortsætte til trin 15 på side 17.
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Brug Setup Wizard fra kontrolpanelets LAN-menu til trådløs 
netværkskonfiguration

Vigtigt!
Sørg for at du er færdige med instruktionerne 
fra TRIN 1 Opsætning af maskinen i 
Hurtiginstallationsvejledningen.

Disse instruktioner vil installere din Brother-maskine i 
et typisk lille kontor eller trådløst 
hjemmenetværksmiljø i infrastrukturtilstand ved hjælp 
af en trådløs router eller adgnagspunkt, der bruger 
DHCP til at tildele IP-adresser.
Hvis du vil opsætte din maskine i et andet trådløst 
miljø, kan du finde instruktioner i 
netværksbrugsanvisningen på cd-rom'en. 
Du kan få vist netværksbrugsanvisningen ved at følge 
nedenstående vejledning.
1 Tænd PC'en. Isæt Brother cd-rom'en med mærket 

Windows Vista™ i cd-rom-drevet.
2 Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, 

skal du klikke på din modelbetegnelse.
3 Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du klikke 

på dit sprog. Cd-rom-hovedmenuen vises.
4 Klik på Brugsanvisning.
5 Klik på Netværksbrugsanvisning.

Bemærk!
Hvis vinduet ikke vises, skal du bruge Windows® 
Stifinder til at køre programmet start.exe fra 
Brother cd-rom'en.
 

 

Før du begynder, skal du kende dine trådløse 
netværksindstillinger.

1 Skriv de trådløse netværksindstillinger på dit 
accesspoint eller din trådløse router.
SSID (Service Set ID eller netværksnavn)

_________________________
WEP-nøgle (hvis den skal bruges)

________________________
WPA/WPA2-PSK (TKIP eller AES) (hvis den 
skal bruges)

_________________________
WEP-nøglen er til 64 bit krypterede netværk 
eller 128 bit krypterede netværk og kan 
indeholde både tal og bogstaver. Hvis ikke du 
kinder disse oplysninger, skal du se 
dokumentationen til dit accesspoint eller 
trådløse router. Nøglen er en 64 bit eller 128 bit 
værdi, som skal indtastes i et ASCII- eller 
HEXADECIMALT-format.

For eksempel:

WPA/WPA2-PSK aktiverer en Wi-Fi® Beskyttet 
adgangsforuddelt tast, som gør Brother trådløs 
maskine i stand til at associere sig med 
accesspoint med TKIP og AES-kryptering 
(WPA-Personal). WPA/WPA2-PSK (TKIP eller 
AES) bruger en delt-(PSK), som består af mere 
end 8 og mindre end 63 tegn.
Find flere oplysninger i 
Netværksbrugsanvisning.

64 bit ASCII: Bruger 5 teksttegn, f.eks. “Hallo” 
(der skelnes mellem store og små 
bogstaver)

64 bit 
Hexadecimal:

Bruger 10 cifre med hexadecimale 
data, f.eks. “71f2234aba”

128 bit ASCII: Bruger 13 teksttegn, f.eks. 
“Trådløstnetvk” (der skelnes 
mellem store og små bogstaver)

128 bit 
Hexadecimal:

Bruger 26 cifre med hexadecimale 
data, f.eks. 
“71f2234ab56cd709e5412aa3ba”
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2 Sæt netledningen i, og tænd for maskinen.
 

Forkert opsætning
Hvis du før har konfigureret maskinens 
trådløse indstillinger, skal du nulstille 
netværksindstillingerne (LAN) før du kan 
konfigurere de trådløse indstillinger igen.
Tryk på Menu, 6, 2, 4 og tryk derefter på 1 
accepter ændringen.

 

3 Tryk på Menu, 6, 2, 2, 1 på din maskine.
 

22.Opsætning WLAN
  WLAN Aktiver?
a Til
b Fra

Vælg ab & OK

Tryk på  eller  for at vælge Til, tryk 
derefter på OK. Den kabelførte 
netværksgrænseflade bliver inaktiv med denne 
indstilling.

4 Maskinen vil søge efter tilgængelige SSIDer. 
Hvis der vises en liste over SSIDer, skal du 
bruge tasterne  eller  til at vælge den 
SSID, du skrev ned i trin 1, og tryk derefter på 
OK. Gå til trin 9.
 

22.Opsætning WLAN
  SSID
a salesgroup
b ABCgroup

Vælg ab & OK

Bemærk!
Det vil tage nogle få sekunder til at vise en liste 
over tilgængelige SSIDs.

 

Hvis dit accesspoint er indstillet til ikke at 
rundsende SSID, er du nødt til manuelt at tilføje 
SSID-navnet. Gå til trin 5.

5 Vælg <Ny SSID> ved hjælp af  eller 

 og tryk på OK. Gå til trin 6.
 

22.Opsætning WLAN
  SSID
     <Ny SSID>

Vælg ab & OK

6 Indtast SSID, som du angav i trin 1. For 
oplysninger om hvordan du indtaster tekst, se 
Indtaste tekst på side 23.
 

22.Opsætning WLAN
  SSID:

Enter & OK Tast

7 Tryk på  eller  for at vælge 
Infrastructure, og tryk derefter på OK.

8 Brug tasterne ,  og OK til at vælge 
en af indstillingerne nedenfor: Hvis dit netværk 
er konfigureret til godkendelse og kryptering, 
skal indstillingerne passe til dit netværk.

Ingen Autentificering eller kryptering: Vælg 
Åbent system, tryk på OK og vælg derefter 
Ingen for Krypteringstype og tryk på OK. 
Tryk derefter på  eller  for at vælge 
1.Ja og tryk på OK for at anvende dine 
indstillinger. Gå til trin 13.

Ingen autentificering med WEP-kryptering: 
Vælg Åbent system, tryk på OK brug 
derefter  eller  for at vælge WEP til 
Krypteringstype og tryk på OK. Gå til 
trin 9.

Autentificering med WEP-kryptering: Vælg 
Fælles tast, tryk på OK. Gå til trin 9.

Autentificering med WPA-PSK (TKIP eller 
AES) kryptering: Vælg WPA/WPA2-PSK, tryk 
på OK. Gå til trin 10.

Autentificering med LEAP-kryptering: Vælg 
LEAP, tryk på OK. Gå til trin 11.
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9 Vælg den relevante nummertast og tryk på OK. 
 

22.Opsætning WLAN
  WEP tast
a TAST1:
b TAST2:

Vælg ab & OK

Indtast den WEP-nøgle, du skrev ned i trin 1 
med opkaldstastaturet. Du kan bruge tasterne 

 og  til at flytte markøren. For f.eks.  
at indtaste bogstavet a, tryk en gang på atsten 
2 på opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, 
skal du trykke syv gange på tasten 3 på 
opkaldstastaturet.

Tryk på OK når du har indtastet alle tegnene og 
vælg derefter 1.Ja og tryk på OK for at 
anvende dine indstillinger. Gå til trin 13.

De fleste accesspoint og routere kan 
gemme mere end en tast, men de vil til 
enhver tid kun bruge en til autentificering 
og kryptering.

10 Tryk på  eller  for at vælge TKIP 
eller AES for Krypteringstype og tryk 
på OK.
Indtast WPA/WPA2-PSK-adgangskode, som 
du skrev ned i trin 1 ved hjælp af 
opkaldstastaturet og vælg hvert bogstav og tal. 
Du kan bruge tasterne  og  til at flytte 
markøren. For f.eks.  at indtaste bogstavet a, 
skal du trykke en gang på tasten 2 på 
opkaldstastaturet. For at indtaste tallet 3, skal 
du trykke syv gange på tasten 3 på 
opkaldstastaturet.

Tryk på OK, når du har indtastet alle tegnene, 
og tryk derefter på 1 Ja for at anvende dine 
indstillinger. Gå til trin 13.

11 Indtast bruger og tryk på OK. Du kan bruge 

tasterne  og  til at flytte markøren. 
For f.eks. at indtaste bogstavet a, skal du 
trykke en gang på tasten 1 på 
opkaldstastaturet. Gå til trin 12.

12 Indtast adgnagskoden og tryk på OK, og vælg 
derefter 1.Ja og tryk på OK for at anvende 
dine indstillinger. Gå til trin 13.

13 Maskinen vil nu forsøge at tilslutte dit trådløse 
netværk ved hjælp af de oplysninger du har 
indtastet. Hvis det lykkes, vises Tilsluttet 
kort på LCD'en.

Hvis maskinen ikke kan kobles til netværket, 
skal du gentage trin 3 til 8 for at sikre, at du har 
indtastet de rigtige oplysninger.

14 Maskinen vil automatisk hente den korrekte 
TCP/IP-adresseinformation fra dit accesspoint 
(router), hvis DHCP er aktiveret (DHCP er 
normalt aktiveret som standard for de fleste 
accesspointroutere).

Hvis DHCP ikke er aktiveret på dit accesspoint, 
skal du konfigurere maskinens IP-adresse, 
undernetmaske og gateway manuelt, så de 
passer til dit netværk. Du kan finde flere 
oplysninger i netværksbrugsanvisningen.

 

Den trådløse installation er nu færdig. 
Hvis du vil installere MFL-Pro Software 
Suite, skal du gå videre til trin 15.

15 Tænd computeren.
Du skal være logget på med 
administratorrettigheder. 
Luk alle åbne programmer, før du installerer 
MFL-Pro Suite.

Bemærk!
Hvis du bruger personligt firewall-software, skal 
dette afsluttes for installationen.

 

16 Sæt den medfølgende cd-rom i dit cd-rom-
drev. Hvis du får vist skærmbilledet med 
modelbetegnelsen, skal du vælge din maskine. 
Hvis du får vist sprogskærmbilledet, skal du 
klikke på dit sprog.
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17 Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer 
MFL-Pro Suite.
Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge 
Windows® Stifinder for at køre start.exe 
programmet fra Brother cd-rom'ens rodmappe.
 

Bemærk!
Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du 
klikke på Tillad.
 

 

18 Vælg Trådløs netværkstilslutning, og klik 
derefter på Næste.
 

19 Klik på afkrydsningsfeltet Kontrollér og 
bekræft og klik derefter på Næste.
 

20 Når du har læst og accepteret licensaftalen til 
ScanSoft™ PaperPort™ SE Licensaftale, 
skal du klikke på Ja.
 

21 Installationen af PaperPort™ 11SE starter 
automatisk og efterfølges af installationen af 
MFL-Pro Suite.

22 Når vinduet med licensaftalen til Brother 
MFL-Pro Suite Software vises, skal du klikke 
på Ja, hvis du accepterer licensaftalen.
 

23 Installationen af Brother-driverne starter 
automatisk. Installationsskærmbillederne vises 
et ad gangen. Det varer nogle få sekunder, 
før skærmbillederne vises.

Forkert opsætning
• Prøv IKKE at annullere nogen af skærmene 

under denne installation.
• Hvis dine trådløse indstillinger mislykkes, 

vises der en fejlmeddelelse under 
installationen af MFL-Pro Suite og 
installationen vil blive stoppet. Hvis denne fejl 
opstår, skal du gå til trin 1 og sætte den 
trådløse forbindelse op igen.

 



Installere drivere og software

19

Windows®

W
in

do
w

s®
Tr

åd
lø

st
 

ne
tv

æ
rk

24 Vælg maskinen i listen, og klik derefter på 
Næste.
 

Bemærk!
Hvis maskinen er konfigureret til dit netværk, skal 
du vælge maskinen fra listen og derefter klikke på 
Næste.
Dette vindue vises ikke, hvis der kun er forbundet 
en maskine til netværket. Den vil så blive valgt 
automatisk.
Hvis maskinen viser APIPA i feltet IP adresse, 
skal du klikke på Konfigurér IP adresse og 
indtaste en IP-adresse til din maskine, der er 
egnet til dit netværk.

 

25 Når skærmen Brother og ScanSoft 
Online-registrering vises, skal du foretage 
dine valg og følge instruktionerne på skærmen.
 

26 Klik på Udfør for at genstarte computeren.
Når computeren er genstartet, skal du være 
logget på med Administrator-rettigheder.
 

Bemærk!
Efter genstart af computeren vil 
Verificeringsprogrammet køre automatisk. Hvis 
installationen mislykkes, vises 
installationsresultatvinduet. Hvis 
verificeringsprogrammet viser en fejl, skal du følge 
instruktionerne på skærmen eller læse online-
hjælp og Ofte Stillede Spørgsmål i Start/Alle 
programmer/Brother/MFC-8870DW.

 

27 Når du er sikker på, at du kan udskrive efter 
installationen, kan du genstarte din Firewall-
software.
Firewall-indstillingerne på din pc kan afvise den 
nødvendige netværksforbindelse for scanning 
og PC-FAX.
Hvis du bruger Windows® Firewall, skal du 
følge instruktionerne herunder. Hvis du bruger 
en personlig Firewall-software, skal du se i 
brugsanvisningen til din software eller kontakte 
softwareproducenten.
1 Klik på knappen Start, Kontrolpanel, 

Netværk og internet, Windows Firewall 
og klik på Skrift indstillinger.

2 Når skærmen Brugerkontokontrol vises, 
skal du gøre følgende.

Brugere, der har 
administratorrettigheder: 
Klik på Fortsæt.
 

Brugere, der ikke har 
administratorrettigheder:
Indtast administratoradgnagskoden og 
klik på OK.
 

3 Sørg for, at Windows Firewall på fanen 
Generelt er sat til On.

4 Klik på fanen Undtagelser.
 

5 Klik på knappen Tilføj port....
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6 For at tilføje port 54925 for 
netværksscanning, indtast oplysningerne 
herunder:
1) I Navn: indtast enhver beskrivelse, for 

eksempel “Brother Scanner”.
2) I Portnummer: Indtast “54925”.
3) Sørg for, at UDP er valgt.
Klik derefter på OK.
 

7 Klik på knappen Tilføj port....
8 Tilføj port 54926 for netværks-PC-Fax, 

indtast oplysningerne herunder:
1) I Navn: Indtast enhver beskrivelse, for 

eksempel “Brother PC-Fax”.
2) I Portnummer: Indtast “54926”.
3) Sørg for, at UDP er valgt.
Klik derefter på OK.

9 Sørg for, at den nye indstilling er tilføjet og 
afkrydset, og klik derefter på OK.

10 Hvis du stadig har problemer med din 
netværksforbindelse, som 
netværksscanning eller udskrivning, skal du 
markere feltet Fil-og udskriftsdeling i 
fanen Undtagelser og derefter klikke på OK.
 

 

MFL-Pro Suite er blevet installeret 
fuldstændigt. 

Bemærk!
MFL-Pro Suite omfatter Printerdriver, 
Scannerdriver, Brother ControlCenter3, 
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE og 
TrueType®-skrifttyper.
ScanSoft™ PaperPort™ 11SE er et 
dokumenthåndteringsprogram til visning af 
indscannede og visningsdokumenter.

 

1

2

3
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 1 BRAdmin Light hjælpeprogram

BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også 
søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger 
som f.eks. IP-adressen.
Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til http://solutions.brother.com.

Bemærk!
Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin 
Professional, der kan downloades fra http://solutions.brother.com.

 

Installation af BRAdmin Light

Bemærk!
Standardadgangskoden til printerserveren er 
‘access’. Du kan ændre adgangskoden i 
BRAdmin Light.

 

1 Klik på Installer andre drivere/hjælpeprogr. 
på menuskærmbilledet.
 

2 Klik på BRAdmin Light og følg instruktionerne 
på skærmen.
 

3 Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal 
du klikke på Tillad.
 

Indstilling af IP-adresse, 
undernetmaske og gateway vha. 
BRAdmin Light

Bemærk!
Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i 
netværket, behøver du ikke at udføre følgende 
procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IP-
adresse automatisk.

 

1 Start BRAdmin Light. Programmet søger nu 
automatisk efter nye enheder.
 

2 Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.
 

3 Vælg STATIC for Boot-metode. Indtast 
IP-adresse, Undernetsmaske og Gateway, 
og klik derefter på OK.
 

4 Adresseoplysningerne gemmes i maskinen.

http://solutions.brother.com
http://solutions.brother.com
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 2 Sådan indstiller du 
maskinens 
netværksindstillinger til 
trådløs LAN eller kabelført 
LAN

For at tilslutte din Brother-maskine til et trådløst eller 
kabelført netværk, skal du konfigurere maskinen fra 
maskinen ’s kontrolpanel for den netværkstype du 
bruger.

For trådløs LAN
På maskinen skal du trykke på Menu, 6, 2, 5 og tryk 
derefter på  eller  for at vælge Til, og tryk 
derefter på OK.

For kabelført LAN
På maskinen skal du trykke på Menu, 6, 1, 4 og tryk 
derefter på  eller  for at vælge Til, og tryk 
derefter på OK.

Bemærk!
Hvis du vælger Til for både trådløs LAN og 
kabelført LAN, hvis netværkskablet er tilsluttet 
maskinen, vil den kabelførte 
netværksgrænseflade være aktiv. Hvis ikke kablet 
er tilsluttet maskinen, vil den trådløse 
netværksgrænseflade være aktiv.

 

 

 3 Gendannelse af 
netværksindstillingerne til 
fabriksindstillinger

For at gendanne alle netværksindstillinger i den 
interne Print/Scan server til fabriksindstillinger, skal 
du følge nedenstående procedure.

1 Sørg for, at maskinen er sat ud af drift og tilslut 
derefter alle kablerne fra maskinen (undtaget 
strømkablet).

2 Tryk på Menu, 6, 0.

3 Tryk på 1 for at vælge Nulstil.

4 Tryk på 1 for at vælge Ja.

5 Maskinen vil genstarte og forbinde kablerne 
igen, når det er afsluttet.
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 4 Indtaste tekst

Når du indstiller visse menuindstillinger, f.eks. Afsender-ID, har du muligvis behov for at indtaste teksttegn. 
Nummertasterne er udstyret med trykte bogstaver. Tasterne: 0, # og l har ikke trykte bogstaver, da de bruges til 
specialtegn.
Tryk på den relevante nummertast det nødvendige antal gange for at få adgang til tegnene herunder:
(For at indstille en e-mail-adresse og et nodenavn)

(For indstilling af andre menuvalg)

Indsætte mellemrum
For at indtaste et mellemrum i faxnummeret, skal du trykke på c en gang mellem numrene. For at indtaste et 
mellemrum i navnet, skal du trykke på c to gange mellem tegnene.

Foretage rettelser
Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du trykke på d for at flytte markøren ind under det 
forkerte bogstav. Tryk på Clear/Back.

Gentage bogstaver
For at indtaste et tegn på den samme tast som det forrige tegn, skal du trykke på c for at flytte markøren til højre 
før du trykker på tasten igen.

Specialtegn og symboler 
Tryk l, # eller 0, og tryk derefter på d eller c for at flytte markøren hen under det symbol eller det tegn du ønsker. 
Tryk OK for at vælge det.

1 m er ikke tilgængelig for I-Fax indstillinger.

Tryk på 
tasten

én 
gang

to 
gange

tre 
gange

fire 
gange

fem 
gange

Seks 
gange

Syv 
gange

Otte 
gange

2 a b c A B C 2 a

3 d e f D E F 3 d

4 g h i G H I 4 g

5 j k l J K L 5 j

6 m n o M N O 6 m

7 p q r s P Q R S

8 t u v T U V 8 t

9 w x y z W X Y Z

Tryk på 
tasten

én 
gang

to 
gange

tre 
gange

fire 
gange

2 A B C 2

3 D E F 3

4 G H I 4

5 J K L 5

6 M N O 6

7 P Q R S

8 T U V 8

9 W X Y Z

Tryk på l for (mellemrum) ! " # $ % & ' ( ) l + , - . / m 1

Tryk på # for : ; < = > ? @ [ ] ^ _
Tryk på 0 for Å Æ Ð É Ë Ö Ø Þ Ü 0
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 1 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE med OCR by NUANCE™

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE for Brother er et dokumenthåndteringsprogram. Du kan bruge PaperPort™ 11SE 
til visning af scannede dokumenter.
PaperPort™ 11SE er et avanceret, let anvendeligt arkiveringssystem, som hjælper dig med at organisere dine 
grafik- og tekstdokumenter. Det giver dig mulighed for at kombinere eller stakke dokumenter i forskellige formater 
til udskrivning, faxafsendelse eller arkivering.
 

For at se den komplette ScanSoft™ PaperPort™ 11SE brugsanvisning, skal du vælge Hjælp fra PaperPort™ 
11SE menubjælken og klikke på Godt i gang.
Når du installerer MFL-Pro Suite, er ScanSoft™ PaperPort™ 11SE til Brother installeret automatisk. Du kan få 
adgang til ScanSoft™ PaperPort™ 11SE via ScanSoft™ PaperPort™ 11SE programgruppen i 
Start/Alle programmer/ScanSoft PaperPort 11SE på din pc. 
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 2 Computerkrav

Bemærk!
Parallel grænseflade understøttes ikke.

 

Minimum systemkrav og understøttede PC-softwarefunktioner
Operativsystemer Understøttede 

funktioner
Interface Minimum 

processor
Anbefalet RAM Påkrævet 

HARDdiskplads

Windows® Windows 
Vista™

Udskrivning, 
PC-FAX, 
Scanning

USB,
10/100 
BASE-TX
Trådløs
802.11 b/g

1 GHz 32-bit (x86) 
eller 64-bit (x64) 
processor

1.0 GB 1.0 GB

For de seneste driveropdateringer, se www.brother.com.
Alle varemærker, mærker og produktnavne tilhører de respektive selskaber.

http://www.brother.com


Varemærker
Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.
Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre 
lande.
TrueType er et registreret varemærke ejet af Apple Inc.
Nuance, Nuance logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance 
Communications, Inc. eller dets associerede selskaber i USA og/eller andre lande.
Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne Windows Vista™ installationsvejledning, er 
registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. 

Udarbejdelse og publikation
Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser 
og specifikationer.
Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel.
Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være 
ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke 
begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.
Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.

Copyright og licens
© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY Group, Inc. © 1983-2007 PACIFIC SOFTWORKS INC.  Dette produkt 
indeholder softwaren ”KASAGO TCP/IP”, der er udviklet af Elmic Systems, Inc. © 2007 Devicescape Software, Inc. ALLE 
RETTIGHEDER FORBEHOLDES.
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